
Welkom bij het KNBSB Voorjaarscongres

Woensdag 20 april 2022 

Mark Herbold, voorzitter van het bestuur, zal om 19.00 uur starten. 

• Microfoon uitzetten als u niet het woord heeft – voorkomt ‘rondzingen’, echo en omgevingsgeluiden.

• ‘Hand opsteken’ als u het woord wenst of een vraag heeft.

• Gebruik de chatbox voor vragen – deze monitoren wij voor de spreker om te beantwoorden.

• Het gehele congres wordt opgenomen.

• U kunt er uiteraard te allen tijde voor kiezen om zonder camera deel te nemen.

‘Huishoudelijke mededelingen’



Woensdag 20 april 2022

Congres KNBSB



Welkom en mededelingen

• Voorafgaand aan het Congres heeft op donderdag 14 april jl. een Financieel Vragenuur 
plaatsgevonden.

• 5 verenigingen aangemeld, 3 verenigingen aanwezig. 1 Vereniging had vragen 

ingestuurd. Remko de Bie heeft deze beantwoord tijdens Vragenuur Financiën

• De vaststellingen van dit congres zullen vanaf morgen via een online stemming 

plaatsvinden.
• Vandaag vindt geen stemming plaats

• Algemene vragen die gesteld zijn, worden tijdens het congres beantwoord op basis van het 
onderwerp of worden beantwoord tijdens de rondvraag.

Mark Herbold, Voorzitter KNBSB bestuur



In memoriam

Jan van Huyzen (75)
12-2021

Piet Gabes (80)
2-1-2022

Ruben Leysner (87)
16-1-2022

Jan van Toorn (81) 
28-2-2022

Frank Voskuilen (71)
18-3-2022

John Barrett (83)
21-3-2022

Ron Jaarsma (74)
6-4-2022



Agenda voorjaarscongres KNBSB 20 april 2022
1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

3. Vaststelling verslag congres 27 november 2021

4. Vaststelling jaarrekening 2021 en advies Commissie van Toezicht 

5. Actualiteit

• Opstart seizoen
• Updates VS – Prioriteitsprojecten

• Updates NTTO

6. Governance

• Code Goed Sportbestuur 
• Statutenwijziging 

• Bestuur: herbenoeming Mark Herbold

• Commissie van Toezicht: herbenoemingen en invulling vacature

7. Rondvraag

8. Sluiting
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Vaststelling 
verslag Najaarscongres 27 november 2021
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Jaarrekening 2021

Remko de Bie – Penningmeester



Jaarrekening 2021

Resultaat: € 38.544 vs begroot € -/-63.450

Gezonde balans
• gezonde debiteuren
• stevige liquiditeitspositie
• sterk eigen vermogen/reserves
• geen langlopende schulden



Jaarrekening 2021

Resultaat € 38.544

Bestemmingsreserves
t.g.v. / t.l.v. Nieuw saldo

Algemene Reserve: € 23.299 -> € 369.176
Ziekteverzuim personeel: € 20.000 -> € 40.000
Organisatieontwikkeling: € - -> € 35.200
NTTO reserve: - €4.755 -> € 44.073
Huisvesting & Automatisering: € - -> € 8.000



Terugkoppeling financieel vragenuur

Vragen én antwoorden zijn terug te vinden op de website van de KNBSB



Prognose 2022 (Q1)

NTTO

• geen afwijkingen t.o.v. de begroting

Verenigingssport

• afwijking t.o.v. begroting €6.000 kosten;

o notaris (€2.5K), overige kantoorkosten (€1.5K) en collectieve verzekering (€2K)



Chris Licher – Lid Commissie van Toezicht

Commissie van Toezicht



Vaststelling Jaarrekening 2021
Decharge bestuur



Foto 



Actualiteit
Stefaan Eskes – Algemeen Directeur



Opstart seizoen

Seizoen is van start gegaan op 7 april 2022
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Updates VS - Prioriteit Projecten



Vitaliseren Verenigingen

Verenigingsmonitor
• 78 verenigingen nemen deel

• monitoring en beoordeling van de data wordt afgerond
• producten & diensten worden ontwikkeld

• implementatie en resultaatmeeting

• nieuwe ronde van monitoring in 2023 (elke 2 jaar)

Sportbestuurdersplatform
• dóór en vóór bestuurders

• 250 verenigingsbestuurders actief

• platform voor kennisuitwisseling



Attractieve Competities

Aantal succesvolle pilots van 2021 doorgezet

Veel enthousiasme voor deelname slowpitch

Groeiende belangstelling voor toernooien nationaal/internationaal

• vraagt wellicht om ander competitieopzet met ruimte voor toernooideelname
• KNBSB in co-creatie met verenigingen/leden

Honkbal Hoofdklasse

• 9 teams

• nieuwe competitie opzet
• meer spanning in de competitie

• meer wedstrijden die ergens om gaan



Honkbal Hoofdklasse

In samenwerking en co-creatie met de Honkbal Hoofdklasse Verenigingen

Verbetering en Professionalisering van de Honkbal Hoofdklasse
• Stap 1 – commitment voor 5 jaar

• Stap 2 – gesloten competitie vanaf 2022

• Stap 3 – voorwaarden en Minimale kwaliteitseisen voor deelname in 2023
• Stap 4 – kwaliteitsimpuls bij deelnemende (én aspirant) verenigingen op 3 niveau's:

• Beleid
• Organisatie

• Sportieve prestaties

Doel

• Aantrekkelijke competitie met meer spannende wedstrijden
• Hoger niveau honkbal & betere spelers

• Meer publiek en meer beleving in de stadions

• Betere kijkcijfers
• Meer partners – meer geld



Ledenwerving & Ledenbehoud

T.o.v. april 2021 (12 maanden) +600 lidmaatschappen
• doel is gestage groei door te zetten 

• officiële ledentelling in november

Actieve verenigingen zorgen voor groei !

• online sessie en workshop in februari
• inspiratie & kennisoverdracht

• good & best practices

Nieuw lidmaatschap & contributie model

• samenwerking met de KNHockey Bond
• kennis uit 3 jaar onderzoek en succesvolle implementatie



Zichtbaarheid van de sporten vergroten

Honkbalsoftbal.TV
• sinds lancering in november bijna 2.000 abonnees

• target in 2022 is 5.000 abonnees

Honkbalsoftbal.nl

• Sinds lancering in voorjaar 2022 95.000 bezoekers en 288.o00 sessies
* alle KNBSB websites gezamenlijk 440.000 bezoekers !

Social media

• community is 10% gegroeid in 12 maanden

* flitsende content via Instagram
• target 2022 is 15% groei

Database

• 40.000 verrijkte profielen

• target 2022 is 50.000



Inkomsten vergroten

Waarde creatie en verkoop gaat verder dan Team Kingdom Honkbal

• Team Kingdom Softbal (Fastpitch)

• Talentprogramma's - Nationale jeugdselecties

• Honkbal Hoofdklasse => Verenigingssport

• Baseball5 => Verenigingssport

• Honkbalsoftbal.TV (content/wedstrijden) => Verenigingssport

• Online bereik (websites, socials, database)

• Evenementen

* minder afhankelijk van inkomsten contributies en subsidie NOC*NSF





Updates NTTO



Programma's 2022

Internationaal programma Softbal (Fastpitch)

A-team
• Canada Cup

• EK 2022 => Spanje

• Super6 => Spanje

EK U22 => Tsjechië

EK U15 => Enschede

Heren => Zeisterslot Toernooi

EK Slowpitch

Internationaal programma Honkbal

A-team

Honkbal Week Haarlem
Super6 => Spanje

WK U23 => Taiwan

EK U18 => Tsjechië & WK U18 => Florida

EK U12 => Oostenrijk

EK Dames => Frankrijk



Coaches & Staf

Personele wijzigingen 

• Nationale Teams (Honkbal en Softbal)

• Talentontwikkeling programma's

Betreft trainers, coaches, medische staf

Gesprekken met kandidaten voor het invullen rol van Technisch Directeur
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Governance
Peter van der Aart – Bestuurslid VS Softbal



Code Goed Sport Bestuur

De Code Goed Sportbestuur is in 2021 geactualiseerd.

De samenleving verandert continu en de sportsector professionaliseert.

In de nieuwe Code Goed Sportbestuur ligt de nadruk
op maatschappelijke relevantie, diversiteit, 
bestuurlijke en organisatorische kwaliteit.

De nieuwe Code gaat uit van vier essentiële principes:
• Verantwoordelijkheid
• Democratie
• Maatschappij
• Transparantie



Vraag ten aanzien Code Goed Sport Bestuur

Ronald van Langen – Herons (Penningmeester)

Goed om te lezen dat van de KNBSB-bestuursleden en leden van de Commissie van Toezicht 
wordt verwacht de Zelfscan en e-learning module te doorlopen.

Is dit ook een aanbeveling voor de bestuurders van de bij de KNBSB aangesloten verenigingen?



Statutenwijziging

Uitgebreide memo m.b.t. tot de Statutenwijziging is meegestuurd met de stukken 
voor het Congres.

• Aanpassing i.v.m. WBTR

• op 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de Wet Bestuur en 

Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

• Verbreding scope in NL naar alle vormen van honkbal & softbal inclusief e-sports.

• Toevoeging relatie met de Anti-doping autoriteit en ISR

• i.v.m. wijziging (inter)nationale regels en wetgeving



Vraag m.b.t. Statutenwijziging

Er zijn 2 vragen binnen gekomen naar aanleiding van de memo.

Ronald van Langen – Herons (Penningmeester)

1. In artikel 22.2 wordt nog gesproken om de contributieafdracht in de kas te storten. 

Indien daartoe nog ruimte is zou dit wat moderner kunnen worden omschreven: ‘ De leden 
zijn verplicht elk jaar de contributieafdracht aan de KNBSB te voldoen, die het Congres 

vaststelt.’

2. In artikel 14.2 wordt verwezen naar de personen als bedoeld in artikel 14 lid 2. Het 

bevreemd mij dat hier naar hetzelfde artikel en lid wordt verwezen. In mijn beleving zou dit een 
verwijzing naar Artikel 13 lid 2 kunnen zijn ‘ Toegang tot de vergadering van het Congres 



Bestuur

Mark Herbold
Voorzitter / sectie Verenigingssport

(Her)benoeming



Commissie van Toezicht 
(Her)benoemingen

Erik Eilering
SectieVerenigingssport

Peter Kwakernaak
Sectie NTTO Honkbal 

Jan van Gorkum
Commercie 



Commissie van Toezicht 
Aftreden

René van der Horst
Sectie Verenigingssport



Commissie van Toezicht 
Voordracht nieuw lid

Ilse Kaandorp 
Sectie Verenigingssport

https://nl.linkedin.com/in/ilsekaandorp

o Sinds 2010 betrokken bij honkbal
▪ verschillende verenigingen / scoren 

▪ Little league, Piszek Cup Kutno, 
Future Star Baseball in Paradise 

(Aruba)

o Sport geeft (jongeren) plezier, sociale 

contacten, sportiviteit en structuur

o Bijdrage als vrijwilliger aan (breedte) 

sport

https://nl.linkedin.com/in/ilsekaandorp
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Rondvraag



Ingediende vragen

3 vragen voor het Congres zijn reeds beantwoord door Peter:

1 betreffende Code Goed Sportbestuur

2 betreffende Nieuwe Statuten



Ben Goorts – BUBS (Secretaris)
Kilometervergoeding Officials

De kilometervergoeding voor de officials is al jaren € 0,21 per kilometer, waarvan € 0,19 

belastingvrij. Er is sprake van een verhoging door de overheid van de belastingvrije € 0,19 naar 

(waarschijnlijk) € 0,22 per kilometer.

Wij stellen aan het Voorjaarscongres voor de reiskostenvergoeding voor de officials minstens
te verhogen naar het nieuwe belastingvrije bedrag dat hopelijk meer wordt dan € 0,22 per 

kilometer.

* ook dat dekt overigens, met de huidige brandstofprijzen, de reiskosten bij lange na niet.

Ingediende vragen



Stemproces

Donderdag 21 april: mailing met uitnodiging stemming naar 1e contactpersoon verenigingen.

Stemming mogelijk t/m dinsdag 26 april a.s.

- Vaststelling jaarverslag en decharge bestuur
- Vaststelling statuten

- Herbenoeming Mark Herbold

- Herbenoeming Erik Eilering

- Herbenoeming Peter Kwakernaak
- Herbenoeming Jan van Gorkum

- Benoeming Ilse Kaandorp

Notulen Voorjaarscongres inclusief uitslag van de stemming gepubliceerd vóór zaterdag 30 
april.



Dank voor uw deelname!

www.knbsb.nl


